PRILOGE:
Priloga 1

Izjava delavca oz. pogodbenika o varnosti osebnih podatkov

Spodaj podpisani ___________________________ potrjujem, da sem prebral Pravilnik o varnosti obdelave osebnih
podatkov na Univerzi v Ljubljani, ga razumem in se zavezujem k njegovemu izrecnemu uveljavljanju ves čas mojega dela za
Univerzo v Ljubljani oz. fakulteto, kakor tudi po prenehanju mojega dela.
Prav tako potrjujem, da sem seznanjen z določbami zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, in Splošno uredbo
EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ter s posledicami morebitnega neupoštevanja prej navedenega pravilnika oziroma
zakona ali uredbe (kršitev pogodbe o zaposlitvi). Seznanjen sem tudi, da bom regresno odgovoren v primeru, da bo Univerza
v Ljubljani ali fakulteta, kjer sem zaposlen, morala izplačati globo, kazen ali odškodnino zaradi protipravnih posegov v varstvo
osebnih podatkov, ki jih bom s svojim ravnanjem povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.

Podpis: _________________________

Datum in kraj: __________________________

Priloga 2

Izjava zunanjega izvajalca o varnosti osebnih podatkov

Spodaj podpisani ___________________________ potrjujem, da sem prebral Pravilnik o varnosti obdelave osebnih
podatkov na Univerzi v Ljubljani, ga razumem in se zavezujem k njegovemu izrecnemu uveljavljanju ves čas mojega dela za
Univerzo v Ljubljani oz. fakulteto, kakor tudi po prenehanju mojega dela.
Prav tako potrjujem, da sem seznanjen z določbami zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, in Splošno uredbo
EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ter s posledicami morebitnega neupoštevanja prej navedenega pravilnika oziroma
zakona ali uredbe (kršitev pogodbe). Seznanjen sem tudi, da bom regresno odgovoren v primeru, da bo Univerza v Ljubljani
ali fakulteta, kjer sem zaposlen, morala izplačati globo, kazen ali odškodnino zaradi protipravnih posegov v varstvo osebnih
podatkov, ki jih bom s svojim ravnanjem povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.

Podpis: _________________________

Datum in kraj: __________________________

Priloga 3

VZORCI POSREDOVANJ OSEBNIH PODATKOV

Naziv članice/univerze Naslov

V Ljubljani, dne
Opr. št.:
1. EVIDENCA IZNOSA NOSILCEV OSEBNIH PODATKOV IZ POSLOVNIH PROSTOROV
Datum iznosa

Razlog iznosa

Odobritev

Datum vračila

OPOMBE

2. EVIDENCA POSREDOVANJ OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM (neobvezno, če
obstaja drugačna oblika sledljivosti)
Datum posredovanja

Razlog (pravna podlaga)

Odobritev

OPOMBE

3. EVIDENCA IZDELAVE KOPIJ VSEBIN ZBIRK OSEBNIH PODATKOV (neobvezno, če obstaja
druga oblika sledljivosti)
Datum
izdelave
kopij

Vrsta
kopirane
zbirke

Namen, za
katerega so
rabljene
kopije

Kraj
hranjenja
kopij

Datum
uničenja
kopije

4. EVIDENCA URESNIČEVANJA PRAVIC POSAMEZNIKOV (neobvezno)

OPOMBE

Datum zahteve

Vrsta pravice

Odločitev

Datum odločitve

OPOMBE

5. EVIDENCA SPREMEMB IN DOPOLNITEV SISTEMSKE IN APLIKATIVNE PROGRAMSKE
OPREME
Datum
posega
v
programsko
opremo

Vrsta posega
v opremo

Ime
in
priimek
osebe, ki je
izvedla poseg

Namen
posega

Podpis osebe

OPOMBE

Priloga 4

Seznam varnostnih politik UL / članice, ki se nanašajo na varnost obdelave osebnih podatkov oz. varovanja informacij:
a. (navedba varnostne politike)
b. (navedba varnostne politike)
c. …

